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Principalele teme discutate 

➢ Parteneriatele

"(During the study visit in Romania, I realized that there are) similarities in 

challenges being felt across Europe - changes in use and demand, and how 

important partnership working (public and private) is to achieving sustainable 

future. (After this visit) I want to do more to support our local and regional 

government and also our neighbors. To have our aims and those of the local 

region come together." - Emma Thompson, National Trust



Principalele teme discutate 

➢ Comunitatea

"Transforming Historic Castles, Manors and Estates also means transforming 

the communities around them" - Chris Timmermans, Province of 

West-Flanders



Principalele teme discutate 

➢ Abordarea peisageră

"This study visit has made me even more determined that Historic Castles, 

Manors and Estates should be seen as a holistic entity of a building with its 

surrounding. Only this way, we can make a true link between heritage and 

regional development." - Sylvie van Damme, University College Ghent



Principalele teme discutate 

➢ Calitatea în restaurare - interpretarea sitului și cercetarea

➢ Meșteșuguri

➢ Creșterea nivelului de conștientizare

➢ Creșterea atractivității patrimoniului cultural la nivelul publicului larg



Propuneri pentru gestionarea
castelelor, conacelor și domeniilor istorice 

➢ Calitatea în restaurare

1. Îmbunătățirea contextului și a abordării proiectelor de restaurare 
2. Coordonarea mai bună cu domeniul achizițiilor publice
3. Cerința de separare a ofertelor tehnice de ofertele financiare
4. Propuneri pentru proceduri care să faciliteze flexibilitatea POR
5. Un sistem de control al calității în ciclul de viață
6. Reconstrucția ar trebui finanțată doar în situații excepționale 



Propuneri pentru gestionarea
castelelor, conacelor și domeniilor istorice 

➢ Planul de afaceri și de marketing

1. Evaluarea proiectelor se face în principal pe indicatorii referitori la turism 
2. Acordarea finanțărilor activităților culturale și a industriilor creative 
3. Studii integrate pentru stabilirea funcțiunilor atât pentru sit și clădiri 

4. Parteneriatul public-public 
5. Parteneriatul privat-privat 
6. Parteneriatul public-privat 

7. Asigurarea implicării comunității locale 



Propuneri pentru gestionarea
castelelor, conacelor și domeniilor istorice 

➢ Planul de management și de interpretare 

1. Evaluarea proiectelor se bazează pe indicatori economici și turistici – nu 
se relaționează cu un plan de management  

2. Introducerea rapoartelor recurente pentru mentenanță si pentru 
monitorizare 

3. Utilizarea planului de interpretare pentru creșterea angajamentului
4. Asigurarea implicării comunității locale 



Studii de caz propuse



Studii de caz propuse



Studii de caz propuse



Cum şi în ce măsură se regăsesc aceste elemente în cadrul instrumentelor de
finanţare a intervenţiilor de restaurare pe care le gestionaţi / cu care lucraţi / pe 
care le cunoaşteţi? Ce indicatori de măsurare folosiţi?
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